O mnie
Urodziłem się w Warszawie, gdzie
skończyłem XXVII LO im. Tadeusza
Czackiego oraz socjologię na UW,
zajmując się kwestiami samorządu lokalnego. Obecnie prowadzę
agencję artystyczną, organizując
rozmaite wydarzenia kulturalne.
Jestem zapalonym podróżnikiem, zwiedziłem już wiele
krajów Europy, Azji i Australię, mieszkałem przez 5 lat
w Japonii, a także pracowałem w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Te doświadczenia pozwoliły mi na
zaobserwowanie różnych sposobów rozwiązywania
lokalnych problemów. Naśladując dobre wzorce chcę
wdrożyć na Ursynowie te najbardziej skuteczne.
Aktywnie uczestniczę w życiu naszej dzielnicy i jestem
założycielem Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa.
Chcę aby radni byli jak najbliżej mieszkańców. Każdy
może się ze mną skontaktować za pomocą podanego
niżej maila, telefonu albo profilu na Facebook-u.
W czym mogę Państwu pomóc?

O stowarzyszeniu
Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa jest oddolnym
ruchem obywatelskim, który łączy mieszkańców
i środowiska działające na terenie naszej dzielnicy.
Jesteśmy:
• bezpartyjnym stowarzyszeniem lokalnym
• niezależnym ruchem społecznym mieszkańców
• niezwiązani z obecnym burmistrzem dzielnicy
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Moje niektóre propozycje:

Bezpieczni piesi,
wygodne drogi

Dzielnica dialogu
z mieszkańcami

Ursynowskie drogi powinny być
bezpieczne dla pieszych oraz
wygodne dla kierowców. Chcę
wprowadzić rozsądne rozwiązania w tym zakresie, takie jak „podwyższone” przejścia dla pieszych,
światła z czujnikiem prędkości
(„zielona fala”) oraz odblaskowe
znaki w najbardziej niebezpiecznych miejscach.

Wiele kluczowych dla dzielnicy
decyzji zapada w urzędniczych
gabinetach, za plecami mieszkańców. Chcę, aby istotne sprawy zawsze wymagały konsultacji
z mieszkańcami, nie tylko w sali
urzędu ale także online. Wszelkie konflikty powinny być rozwiązywane za pomocą dialogu
z udziałem wszystkich stron.

Przyjazne parki
i place zabaw

Zieleń i parkingi
nad tunelem S2

Na Ursynowie można znaleźć
wiele terenów zielonych, które
mogłyby lepiej służyć mieszkańcom. Chcę zagospodarować
część „górki” przy ul. Rosoła,
Grzegorzewskiej i Szolc-Rogozińskiego, budując tam plac zabaw,
ścieżki i ławki dla spacerowiczów.
Proponuję też oświetlenie Parku
Lasek Brzozowy latarniami na fotokomórkę, co poprawi komfort
i bezpieczeństwo, oszczędzając
jednocześnie energię.

Ursynów czeka niedługo wielka
inwestycja, jaką będzie budowa
tunelu trasy S2 wzdłuż ulicy Płaskowickiej. Chcę dopilnować aby
utrudnienia dla mieszkańców
w czasie budowy były jak najmniejsze. Chcę też sprawić, by
po jej zakończeniu nad tunelem
powstał park wraz z miejscami
parkingowymi, a także aby bazarek „Na Dołku” wrócił na swoją
obecną lokalizację, ale w bardziej
estetycznej formie.

16 listopada postaw na mieszkańców!

S2

Więcej propozycji programowych
na stronie www.imu.waw.pl

